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KÄÄNTÖPÖYTÄSIRKKELI 
1. TURVALLISUUSOHJEET 
 

Ole hyvä, ja tutustu näihin ohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa, sillä taitamaton 
käsittely voi aiheuttaa vaaratilanteita.  
 

Vaatetus, suojalaitteet ja henkilökohtainen turvallisuus: 
• Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja, jotka voivat tarttua liikkuviin osiin. 
• Käytä kumipohjaisia kenkiä, kun työskentelet ulkona. 
• Käytä henkilökohtaisia suojaimia.  
• Pysy tarkkaavaisena työskennellessäsi. Älä koskaan käytä konetta huumausaineiden, 

alkoholin, lääkkeiden vaikutuksen alaisena tai sairaana ollessasi.  
• Varmistu, että käyttökytkin ei ole ON asennossa, kun kytket pistokkeen. 
• Varmistu, että kone on asianmukaisessa asennossa ennen käynnistämistä.  
• Älä kurkottele työskennellessäsi. Seiso aina tukevalla alustalla. 

 
Työskentelyalue: 

• Pidä työskentelyalue puhtaana. 
• Älä käytä konetta märissä tai kosteissa olosuhteissa. 
• Älä käytä konetta tilassa, jossa on helposti syttyviä tai räjähtäviä aineita. 
• Älä päästä lapsia tai muita ulkopuolisia lähelle työpistettä. Älä anna lasten käyttää konetta. 
• Huolehdi, että työskentelyalueella on riittävä valaistus.  

 
Sähköturvallisuus: 

• Laitteen pistoketta tai liitäntäjohtoa ei saa muunnella millään tavalla. 
• Vältä kosketusta maadoitettuihin pintoihin, putkiin, pattereihin ym. maadoitettuihin 

kohteisiin. 
• Älä kanna konetta johdosta, äläkä koskaan vedä johdosta, kun irrotat pistokkeen. Huolehdi 

johdon kunnosta, äläkä altista sitä kuumuudelle, öljylle, tai teräville esineille. 
• Varmistu, että käyttöjännite on oikea. 
• Käytä ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa. 
• Älä käytä konetta alle 0o C:n lämpötilassa.  
• Pidä virtajohto koneen takana, poissa työstö suunnasta. 

 
Käyttäminen: 

• Älä käytä konetta, jos käyttökytkin ei toimi moitteettomasti. 
• Poista aina koneen johto pistorasiasta ennen kuin teet tarkistuksia, varastoit tai huollat 

konetta.   
• Älä ylikuormita konetta.  
• Irrota pistoke, kun kone ei ole käytössä. 
• Älä peitä koneen tuuletusaukkoja. 
• Säilytä konetta kuivassa paikassa, jossa lapset tai muut henkilöt, jotka eivät osaa käyttää 

konetta eivät pääse siihen käsiksi. 
• Tarkasta laitteen kunto ennen käyttöä. Tarkasta liikkuvat osat ja laitteen runko sekä johto 

mahdollisten murtumien tai vikojen varalta. Älä käytä rikkonaista konetta. 
• Pidä laite puhtaana. Näin konetta on helpompi käyttää ja se kestää pidempään. 
• Käytä konetta vain sille tarkoitettuun ja soveltuvaan työhön. 
• Konetta saa huoltaa vain huoltamiseen pätevöitynyt henkilö. 
• Älä käytä konetta mikäli et ymmärrä käyttöohjetta tai hallitse koneen käyttöä.  

FIN 
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• Ennen koneen käynnistämistä on varmistettava, että kaikki työkaluavaimet ja 
asennustyökalut on poistettu.  

 
3. KONEKOHTAISET TURVAOHJEET  
 

• Käytä aina suojalaseja, pölynsuojanaamaria, kuulosuojaimia ja käsineitä. 
• Liitä kone pölynkeräyslaitteeseen, kun sahaat puuta.  
• Käytä aina suojuksia. Suojukset on pidettävä kunnossa.  
• Älä koske työskentelyalueen leikkausosaan silloin, kun kone on käynnissä.  
• Konetta saa käyttää ainoastaan tukevalla alustalla. 
• Pidä kädet/hiukset/vaatteet poissa terän ja leikkausalueen läheltä.  
• Terä ei saa koskettaa materiaalia, kun kone käynnistetään. Anna terän saavuttaa 

maximinopeus ennen kuin aloitat työstämisen.   
• Koneen on hyvä antaa käydä pienen hetken ennen kuin materiaalin työstö aloitetaan. 

Varmista, että koneessa ei esiinny mitään ylimääräistä värinää esimerkiksi väärin asetetun 
terän vuoksi.  

• Käytä aina alkuperäistä vastaavia, oikeankokoisia ja oikeanmuotoisia teriä. Älä koskaan 
käytä vaurioituneita tai tylsiä teriä. Älä käytä teriä, jotka on valmistettu pikateräksestä 
(HSS). 

• Varo koskettamasta sahanterää työstön jälkeen, sillä se on käytön jälkeen kuuma. 
• Terän syvyyden ja kaltevuuden lukitusvivut on oltava hyvin kiristetty ennen työskentelyä.  
• Älä käytä sahaa, jos teräsuojus ei liiku vapaasti tai sulkeudu helposti. Tarkista, että suojat 

ovat paikoillaan ja toimivat etenkin kun olet vaihtanut toimintatapaa. 
• Sahaa aina ainoastaan vain yhtä työkappaletta kerrallaan.  
• Älä sahaa puuta, jossa on esimerkiksi nauloja.  
• Ota huomioon, että sahanterä pyörii vielä virrankatkaisun jälkeenkin.  
• Älä käytä sahaa, mikäli havaitsen siinä vaurioita. 

 
Turvasymbolit 
 

 

Perehdy käyttöohjeisiin 
ennen käytön 
aloittamista 

 

Pidä sahan pää alhaalla kunnes 
terä on pysähtynyt estääksesi 
lentävien kappaleiden 
aiheuttaman vaaran. 

 

Turvallisuuden 
takaamiseksi poista 
työstöjätteet pöytätasolta 

 

Oikea nostokohta 

 

Irrota kone pistorasiasta ennen kun käännät pöytätasoa! 
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5. Kokoaminen ja kuljettaminen 
 
VAROITUS 
Kanna konetta vain pitäen kiinni runkorakenteesta. Älä kanna pitämällä kiinni pöytätasosta. 
Taso ei ole suunniteltu kestämään koko laitteen painoa! 
 
5.1 Kokoaminen 
 
Huom! Kun konetta nostetaan, käännetään ja kuljetetaan, tulee tämä tapahtua kahden henkilön 
toimesta! 
 

1. Poista kone pakkauksesta 
2. Aseta kone makaamaan takakyljelleen maata vasten. 
3. Avaa jalkojen lukitusmuttereita 
4. Käännä jalat (4 kpl) pystyyn. 
5. Kiristä jalkojen lukitusmutterit 
6. Käännä kone pystyasentoon. 
7. Säädä jalustat niin että sirkkeli on vaakatasossa. 

 
5.2 Kuljettaminen 
 

1. Käännä sirkkeli pöytäsahaus asentoon. 
2. Poista teräsuojus 
3. Laske terä ala-asentoon niin että se ei vahingoita mitään kuljetuksen aikana. 
4. Irrota kaikki lisälaitteet 
5. Aseta sirkkeli takakyljelleen. 
6. Avaa jalkojen lukitukset ja käännä ylös. Muista lukita uudelleen. 
7. Kannata konetta rungosta kuljetuksen aikana, ei koskaan pöytätasosta! 
8. Jos mahdollista, käytä alkuperäispakkausta kuljetuksen aikana. 

 
 
5.3 Sähköliitäntä 
 
VAROITUS 
Koneen käyttö olosuhteissa jotka eivät vastaa seuraavia ohjeita voi olla hengenvaarallista. 
 
Käytä ainoastaan kuivissa tiloissa. 
Käyttö kosteissa, märissä, palo- ja/tai räjähdysvaarallisissa tiloissa kielletty! 
 
Laite tulee kytkeä pistorasiaan, joka on suojattu 30mA vikavirtasuojalla (suositus). 
Työmaaolosuhteissa pakollinen! (Kysy lisätietoja sähköasentajaltasi) 
 
Aseta liitäntäjohto siten että se ei vaikeuta työskentelyä ja että se ei missään olosuhteissa pääse 
kosketuksiin sirkkelin liikkuvien osien kanssa. Älä altista johtoa kuumuudelle, palaville tai 
syövyttäville aineille tai teräville esineille. 
Käytä ainoastaan olosuhteisiin hyväksyttyä jatkojohtoa joka on poikkipinta-alaltaan vähintään 
3x2,5mm2 ja pituudeltaan enintään 10m. 
Älä irrota pistoketta rasiasta vetämällä kaapelista. 
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6. Koneen käyttäminen 
 
Hätäkytkin/ käyttökytkin päälle/pois (23) 
 
Avaaminen: 
Paina vapautuspainiketta 23a ja käännä kansi ylös vaaka-tasoon. 
Käynnistäminen: 
Paina vihreää kytkintä ja pidä se pohjassa kunnes kone on 
saavuttanut normaalin pyörimisnopeuden. 
Käännä sitten kansi alas, mutta älä paina kiinni asti. 
Sammuttaminen: 
Paina punaista levypainiketta niin, että kansi sulkeutuu ja kone sammuu. 
 
Uudelleenkäynnistys: 

- Ylikuormitussuojan toimimisen jälkeen 
- Alijännitesuojan toimimisen jälkeen (sähkökatko) 

Paina uudelleen vihreää kytkintä (ks. Käynnistäminen) 
 
 
7. Käyttö jiirisahauksessa 
 
7.1 Turvavarusteet 
 
Teräsuojukset 
Jiirisahauksessa käytetään kahta erillistä teräsuojusta, joita tulee käyttää toimintatavasta riippuen. 

- Liukuvaa teräsuojusta, joka peittää sahanterän automaattisesti kun sahayksikkö 
nostetaan yläasentoon 

- Alempaa teräsuojusta, joka tulee asentaa pöydän alapuolelle. 
 
Huom! Teräsuojuksia on aina käytettävä ohjeen mukaisesti. Mikäli teräsuojukset ovat 
vahingoittuneet tai liukuva teräsuojus ei toimi oikein, ei sahan käyttöä tule jatkaa! 
 
Sahausyksikön lukitus 
Sahausyksikön lukitus estää sahausyksikön painamisen alas tahattomasti. 
Sahausyksikön lukitus vapautetaan käyttökahvassa olevalla vivulla. 
Lukituksen tulee kytkeytyä aina, kun yksikkö palautuu valmiusasentoon. Jos näin ei tapahdu kone 
tulee huoltaa. 
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7.2 Jiirisahaustoimintoon asettaminen 
 
VAROITUS! Ennen kuin käännät pöytätason: 

- Sammuta kone. 
- Irrota liitäntäjohto. 
- Varmistu että terä ei pyöri. 

 
1. Nosta terä ylä-asentoon säätönupista. 
2. Ota pöytäsahauksen teräsuojus (11) pois paikoiltaan. 
3. Asenna alempi teräsuojus (26) paikalleen, ja kiinnitä (27). 

 
HUOM! Sahaa ei saa käyttää ilman, että alempi teräsuojus (26) on paikoillaan! 
 
 
Varo sahapöytää käännettäessä, ettet jätä  mitään pöydän ja rungon 
väliin. Pidä pöydästä kiinni kun käännät sitä – älä päästä pöytää 
kääntymään vapaasti. 
Varmistu että sahausyksikkö on lukittuna ennen kuin käännät 
pöydän. 
      

4. Vapauta pöydän lukitus (20) ja käännä pöytä varovasti ympäri.  
5. Yhdistä alempi teräsuojus yhteensopivaan imuriin. 
6. Painaessasi sahayksikköä alas, vedä lukitusnupista (A) ja lukitse 

paikoilleen (B). Nyt sahayksikkö pääsee 
nousemaan ylös. 

7. Avaa halkaisukiilan (10) lukitus  
8. Käännä halkaisukiila (10) ylös. 

 
 
 
 
 
7.3 Sahaaminen  
 
VAROITUS! 
Paina työstettävä kappale aina tukevasti pöytää ja vasteita vasten. Varmistu että pöydän 
kääntö on lukittuna ja että sahausyksikön kallistus on kiristettynä. Tarkista että seuraavat 
asiat ovat kunnossa ennen työn aloittamista ja virran kytkemistä: 

- Terän kunto 
- Terän suojuksen toiminta 
- ohjaimet, vasteet ja kaikki suojaimet 

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita; Kuulosuojaimia, suojalaseja ja hengityssuojainta. 
Työskentele oikeassa asennossa; Tukevasti seisoen sahan etupuolella. 
Jos työn toteuttaminen vaatii niin käytä seuraavia apuvälineitä: 

- Tukialustaa jos työstettävä kappale on niin pitkä että se ei mahdu pöydälle ja jos irti 
putoava osa tippuisi muuten maahan. 

- Pölynkeräyksen imuria 
- Kappaleen kiinnittämiseen kiristimiä 
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Suora katkaisu: 
 
Aloitusasento 

- Sahausyksikkö yläasennossa. 
- Kääntyvä pöytäosa 0°°°° asennossa, lukitustappi (35) paikoillaan ja pysäytysvipu 

(34) kiristettynä. 
- Sahausyksikön  kallistus on 0°°°° asennossa ja sahausyksikön kallistuslukitus on 

kiristetty.  
Sahaaminen 
 

1. Paina työstökappaletta ohjaimia ja pöytää vasten. 
2. Käynnistä saha käyttökytkimestä. 
3. Purista kahvasta ja vie terä lähelle työstökappaletta. Varo terää. 
4. Suorita sahaus painamalla terää korkeintaan kohtuullisella voimalla työstökappaletta vasten. 

Älä paina kovalla voimalla niin että terän pyörintänopeus laskee. Näin estät moottorin 
vaurioitumisen, terän vaurioitumisen, henkilövahingon ja saat parhaan työstöjäljen. 

5. Leikkaa kappale poikki yhdellä kerralla. 
6. Nosta sahausyksikkö yläasentoon. 
7. Sammuta saha jos lisää sahattavaa ei ole. 

 
Jiirileikkaukset: 
 
Sahausyksikköä voidaan kääntää –45º - 45º välillä vasteeseen nähden. 
 

 
 
 
Sahausyksikköä voidaan kallistaa 0º - 45º asteen välillä. 
 

1. Löysää kallistuksen lukitusvipua  
2. Kallista sahausyksikköä haluttuun kulmaan 
3. Kiristä lukitusvipu ja tarkista, että kulma ei muutu. 

 
Katkaisu suoritetaan kuten edellä (ks. Sahaaminen) 
 
Kääntö- ja kallistusominaisuuksia voidaan tarpeen 
mukaan yhdistellä halutun leikkauksen tekemiseksi. 
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8. Käyttö pöytäsahauksessa 
 
8.1 Turvavarusteet 
 
Teräsuojus (11) estää sahanterän tahattoman koskettamisen, 
sekä rajoittaa lastujen sinkoamista terästä. 
Suojus täytyy pitää aina asennettuna paikoilleen, 
kun pöytäsahausta käytetään! 
 
Halkaisukiila (10) estää sahanterän jumittumisen, 
ja sitä kautta työkappaleen sinkoamisen. 
Halkaisukiila täytyy aina pitää asennettuna paikoilleen, 
kun pöytäsahausta käytetään! 
 
Työnnintä käytetään työkappaleen työntämiseen silloin, 
kun etäisyys ohjurin ja terän välissä on alle 120 mm. 
Näin estetään sahanterän tahaton koskettaminen. 
  

 
 
8.2 Pöytäsahaustoimintoon asettaminen 
 
 
VAROITUS! Ennen kuin käännät pöytätason:  

- Sammuta kone. 
- Irrota liitäntäjohto. 
- Varmistu että terä ei pyöri. 

 
1. Aseta pöydän kääntö kohtisuoraan (0º) ja 

Lukitse pöytä paikoilleen. 
2. Aseta sahan kallistus kohtisuoraan (0º) ja 

lukitse kallistus 
3. Käännä halkaisukiila (10) eteen, ja kiristä lukitus. 

Paina sahausyksikkö alas ja lukitse paikoilleen 
lukitusnupilla (28) 
 

Varo sahapöytää käännettäessä, ettet jätä  mitään pöydän 
ja rungon väliin.  Pidä pöydästä kiinni kun käännät sitä – 
älä päästä pöytää kääntymään vapaasti. Varmistu, että 
sahausyksikkö on lukittuna ennen kuin käännät pöydän. 

 
4. Vapauta pöydän lukitus (20) ja käännä pöytä varovasti ympäri.  
5. Irrota jiirisahauksen alempi teräsuojus sahauspöydältä. 
6. Asenna teräsuojus (11) halkaisukiilaan. 

Tarkista, että terä pääsee pyörimään vapaasti. 
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8.3 Sahaaminen 
 
VAROITUS! 
Käytä aina halkaisukiilaa ja teräsuojusta. Käytä työnnintä, jos etäisyys ohjurin ja terän 
välillä on alle 120 mm. Älä suorita loveamista tms. sahausta pöytäsahalla, käytä jiirisahausta. 
Paina työstettävä kappale aina tukevasti pöytää ja ohjuria vasten. Varmistu että  
sahausyksikön kallistus on kiristettynä. Tarkista että seuraavat asiat ovat kunnossa ennen 
työn aloittamista ja virran kytkemistä: 

- Terän kunto 
- Terän suojus 
- ohjaimet, vasteet ja kaikki suojaimet 

Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita; Kuulosuojaimia, suojalaseja ja hengityssuojainta. 
Työskentele oikeassa asennossa; Tukevasti seisoen sahan etupuolella. Älä kurota pöydän yli! 
Jos työn toteuttaminen vaatii niin käytä seuraavia apuvälineitä: 

- Erillisiä tukia, jos kappaleen koko niin vaatii. 
- Pölynkeräykseen imuria 

 
Suora katkaisu: 
 

1. Aseta terän korkeus työstettävän kappaleen korkeuden mukaan korkeussäätönupista. 
2. Sopiva terän korkeus on n. hampaanmitan korkeampi kuin työkappaleen paksuus. 
3. Aseta työkappale sahauspöydälle 
4. Käynnistä saha vihreästä käyttökytkimestä. 
5. Suorita sahaus viemällä työkappale  korkeintaan kohtuullisella voimalla terää vasten.       

Älä käytä niin kovaa voimaa, että terän pyörintänopeus laskee. Näin estät moottorin 
vaurioitumisen, terän vaurioitumisen, henkilövahingon ja saat parhaan työstöjäljen. 
Varo terää! 

6. Suorita sahaus yhdellä kerralla.  
7. Sammuta saha jos lisää sahattavaa ei ole. 

 
Kallistettu sahaus: 
 

1. Löysää kallistuksen lukitusvipu (58) 
2. Käännä sahausyksikkö haluttuun kulmaan 
3. Kiristä lukitusvipu. 
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9. Huolto ja hoito 
 
 
VAROITUS! 
Ennen mitään huoltotoimenpiteitä: 

- Sammuta kone. 
- Irrota liitäntäjohto. 
- Varmistu että terä ei pyöri. 

 
Tarkista kaikkien turvavarusteiden kunto. Vialliset osat on vaihdettava uusiin ennen käytön 
jatkamista. Ainoastaan alkuperäisiä osia tulee käyttää. Muiden kuin sahaan kuuluvien osien käyttö 
saattaa aiheuttaa vaaratilanteen! 
Sellaiset huoltotoimenpiteet, joita ei ole kuvattu tässä ohjeessa tulee jättää ammattilaisen tehtäväksi. 
 
 
9.1 Terän vaihtaminen 
 
VAROITUS! Välittömästi käytön jälkeen terä voi olla polttavan kuuma! Anna terän jäähtyä 
ennen vaihtoa. Terää ei saa jäähdyttää nopeutetusti esim. vedellä. 
Huomioi terän pyörimissuunta terää vaihtaessasi! 
 

1. Poista pururasia/teränsuojus sirkkelipöydältä. 
2. Käännä saha jiirisahausasentoon. 
3. Löysää terän kiinnityspulttia HUOMAA vasenkätinen kierre! 
4. Poista kiinnityspultti ja laippa 
5. Ota terä pois 
6. Puhdista terän kiinnityslaipat.  

Huom.! Älä käytä syövyttäviä tai palavia aineita puhdistamiseen! 
7. Tarkista uuden terän pyörimissuunta. Pujota terä paikoilleen. 

VAROITUS! Käytä ainoastaan standardin EN847-1 mukaisia teriä. Pikateräs (HSS / HS) 
terien käyttö kielletty! Varmista, että terä on vahingoittumaton ja oikean kokoinen! 

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä terän kiinnitysosia 
- Älä käytä väljiä soviterenkaita terän keskiössä. 

8. Aseta terän kiinnityslaippa paikoilleen 
9. Kierrä kiinnityspultti kiinni, HUOMAA vasenkätinen kierre! Kiristä pultti. 
10. Tarkista teräsuojan toiminta: 

- Sahausyksikön noustessa teräsuojan tulee asettua automaattisesti ja peittää terä 
kokonaan 

- Sahausyksikön laskiessa teräsuojan  tulee aueta automaattisesti 
- Teräsuoja ei saa koskea terään missään kohdin. 

 
9.2 Varastointi 
 
Irrota saha poikkeuksetta sähköverkosta, kun se on käyttämättä ja 
myös työskentelypaikalta poistuttaessa. 
 
Säilytä saha kuivissa tiloissa, joihin pääsy sivullisilta ja lapsilta on estetty. 
Älä säilytä sahaa niin, että se joutuu sään armoille tai muutoin kosteissa olosuhteissa. 
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9.5 Huoltotoimenpiteet 
 
ENNEN JOKAISTA KÄYTTÖKERTAA: 
 

• Tarkista liitäntäjohto ja pistotulppa. Älä kytke vaurioitunutta johtoa sähköverkkoon! 
Sähköosien vaihto tulee aina suorittaa ammattilaisen toimesta. 

• Tarkista kaikki liikkuvat osat, että ne liikkuvat vapaasti 
• Poista mahdolliset työstöjäämät ja muu lika 
• Tarkista terän etäisyys halkaisukiilaan. Etäisyyden tulee olla n. 4…8 mm 
• Tarkista kaikkien suojavarusteiden kunto. 

 
KUUKAUSIHUOLTO: 
 

• Tarkista vetohihnan kunto ja kireys 
• Puhdista saha täydellisesti harjalla ja imurilla tai paineilmalla 
• Öljyä liikkuvat osat kevyellä yleisöljyllä. HUOM.! Älä päästä öljyä moottoriin.  

Moottorin ja terän laakeroinnit eivät edellytä lisävoitelua. 
• Tarkista kaikki ruuviliitokset löystymisen varalta 
• Tarkista sahayksikön jouset löystymisen varalta. Vaihda mikäli tarpeellista. 

 
9.6 Korjaukset 
 
Sähkötyökoneisiin kohdistuvat korjaukset on poikkeuksetta jätettävä valtuutetun huollon tehtäväksi. 
Kysy tarvittaessa lisätietoja jälleenmyyjältäsi. 
 
9.7 Tekniset tiedot 
 
Jännite  230V ~ 50Hz  
Ottoteho  1800W 
Tyhjäkäyntinopeus 4200 rpm 
Leikkauskapasiteetti jiirisahauksessa: 
90º / 90º  65 x 155 mm 
90º / 45º  65 x 105 mm 
45º / 90º  40 x 155 mm 
45º / 45º  40 x 105 mm 
Leikkauskapasiteetti pöytäsahauksessa: 
90º  70 mm 
45º  50 mm  
Terän koko  254 mm 
Käsitärinä  < 2,5 m/s² 
Äänenpainetaso (LpA) 91,9 dB(A) 
Äänen tehotaso (LwA) 104,9 dB(A) 
Tuotenumero  DAN0076
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10 Ympäristönsuojelu 
 
Laitteesi elinkaaren loppuessa sen materiaalit tulee toimittaa hyötykäyttöön. Kysy lisätietoja 
kierrätyksestä paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä. Huolehditaan yhdessä yhteisestä ympäristöstämme! 
 
11 Takuu 
 
Laitteen takuuaika on 12 kuukautta, ostopäivästä lukien. 
Maahantuoja vastaa epäkuntoon menneen laitteen tai osien korvaamisesta, materiaali- ja 
valmistusvikojen osalta, jos ne todetaan tarkastuksessa vialliseksi. 
Ostajan on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä kassakuitti, ostolasku, 
takuutodistus tai lähetyslista. 
 
Tuote on palautettava täydellisenä, varustettuna selostuksella toimintahäiriöistä. 
Takuun piiriin ei sisälly: 
· Kuljetus ja kuljetusvauriot. 
· Vahingot, jotka ovat aiheutuneet normaalista kulumisesta, väärästä käytöstä tai 

asiattomasta käsittelystä. 
· Takuu raukeaa jos kone on avattu, osia vaihdettu, korjattu tai muutettu. 
· Mitkään välilliset kustannukset. 
Takuukorjaukset saa tehdä vain maahantuojan valtuuttama huolto. 
 

  
 
 
 
 

 

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 

 
EU-maahantuoja: Veljekset Keskinen Oy 

  Onnentie 7 
  63610 TUURI 

 
vakuuttamme, että  Laite: GERN Kääntöpöytäsirkkeli 
  Tyyppikoodi: DAN0076 
 
täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset: 73/23/ETY, 89/336/ETY, 98/37/EY 
ja on seuraavien yhdenmukaistettujen standardien mukainen: 

EN 61029, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 
 11.4.2007 

 
 
 
 

Kari Haka 
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